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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 شود یا خیر؟ رمز ارز پول محسوب میآیا 

ضٌاسی ضهع اضظ گفتین تطای ٍضٍز تِ اغل تحث، زٍ همسهِ هْن تایس هَضز تؼطؼ  تِ ضهع اضظّا تؼس اظ هَضَع زض هثاحث هطتَط

پیطاهَى پَل تَز؛ زضتاضُ تاضیرچِ پَل ٍ تطَضات آى، واضوطزّا ٍ ٍظاای  پاَل، اّویا  ٍ اًاَاع آى ٍ     لطاض گیطز. همسهِ اٍل 

 ّای پَل هطالثی ضا شوط وطزین.  ٍیژگی

 تط تؼطی  ٍ ٍظای  پَلهطٍضی 

ذَاّین تثیٌین  ضَز یا ًِ؛ ایي ّوِ زضتاضُ پَل تحث وطزین، هی حث همسهاتی تایس تثیٌین آیا ضهع اضظ پَل هحسَب هیتؼس اظ ایي ت

ّا ٍ واضوطزّا، آیا تط ضهع اضظ لاتل اًطثاق اس  یاا ذیاط؛ ناَى ایاي      آًچِ زضتاضُ پَل گفتِ ضس اظ هؼیاضّا ٍ ضَاتط ٍ ٍیژگی

 هسألِ تطای ها ذیلی تؼییي وٌٌسُ اس . 

زٍ ٍظیفِ ٍ واضوطز اغلی تطای پَل شوط وطزین؛ یىی ایٌىِ ٍسیلِ زاز ٍ ستس یا ٍاسطِ هثازلِ اس . ّط هثازلِ ٍ ّط زاز ٍ ستسی 

ضَز. ایي زٍ واضوطز ٍ ٍظیفِ اغلی تطای پَل تمطیثاً هطتطن تیي ّوِ  ضَز. زٍم ایٌىِ هؼیاض اضظش هحسَب هی تا پَل اًدام هی

گطی زض هثازلِ ٍ زاز ٍ ستس. الثتِ ٍظاای  زیراطی    گصاضی ٍ هؼیاض اضظش ٍ ٍساط  ٍ هیاًدی ظشاًظاض ٍ آضاء اس ؛ ٍسیلِ اض

ّای آتی یا  ّن تطای پَل شوط ضسُ وِ ها آًْا ضا تطگطزاًسین تِ ّویي زٍ ٍظیفِ؛ ایٌىِ هثالً شذیطُ اضظش تاضس یا ٍسیلِ پطزاذ 

یط هثلیات؛ ایٌْا ّن تَسط تطذی تِ ػٌَاى ٍظای  پَل شوط ضسُ اها ّای التػازی، یا ٍسیلِ اتطاء شهِ زض غ اتعاض اخطای سیاس 

گاطزز. ٍلتای    تط تِ هَضز زٍم تطهای  گطزز تِ آى زٍ هَضز؛ یا تِ تؼثیط زیرط زلیك ها گفتین ایي نْاض هَضز اذیط ّن زض ٍالغ تطهی

ّای آتی تاضاس ٍ ّان اتاعاض     پطزاذ تَاًس شذیطُ اضظش تاضس ٍ ّن ٍسیلِ  گصاضی تاضس، ّن هی هؼیاض زض اضظش ٍ ٍسیلِ اضظش

ّای التػازی ٍ ّن ٍسیلِ اتطاء شهِ زض غیط هثلیات. پس زض ٍالغ ٍظای  پَل ّویي زٍ اس ، ػوسُ ٍ اغل آى  اخطای سیاس 

ّا هَضز اتفاق  ّایی زاضز وِ تطذی اظ ایي ٍیژگی گطزز تِ ایي زٍ. تط ّویي اساس گفتین پَل ٍیژگی ّویي زٍ اس ؛ تمیِ ّن تطهی

ای اس  وِ ایي  گیطز. پَل ٍسیلِ س  ٍ تطذی هَضز اذتالف؛ هثالً ایٌىِ پَل نیعی اس  وِ زض ػَؼ واال یا ذسهات لطاض هیا

پطزاظًس. هثالً گفتین پَل تایس یه پصیطش ػوَهی ًسث  تِ آى ٍخَز زاضتِ تاضس؛ اگط نیعی  ضا زض هماتل یه واال یا ذسه  هی

تَاًین اطالق پَل تط آى وٌین. یا ایٌىِ ًیاظهٌس پطتَاًِ اس ، اػن اظ ایٌىِ پطاتَاًِ   اً ًویپصیطش ػوَهی ًسث  تِ آى ًثاضس، لْط

آى طال ٍ ًمطُ تاضس یا ػَاهل زیرط هثل لسضت التػازی، تَلیس ًاذالع هلی، ًیطٍی اًساًی، هٌاتغ ظیطظهیٌای؛ ػلای اذاتالف    

 اس . وِ هَضز اتفاق ّایی اس   تاالذطُ هحتاج یه پطتَاًِ اس . ایٌْا تمطیثاً ٍیژگی
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ضَز یا سٌس هال، سٌس زیي ٍ تؼْاس؟ گفتاین زٍ زیاسگاُ     تٌْا یه هسألِ هَضز اذتالف تَز ٍ آى ایٌىِ آیا پَل هال هحسَب هی

ضًَس، هٌتْی هال اػتثاضی ّساتٌس. یاه    ذَزضاى هال هحسَب هیّای اهطٍظی  ٍخَز زاضز؛ یه ػسُ هؼتمسًس پَل ٍ اسىٌاس

ضًَس؛ هثالً سٌس زِیي یا تؼْس. ها تا اضائِ  ّای ضایح، سٌس هال هحسَب هی ّای واغصی ٍ پَل ایي تَز وِ ایي اسىٌاسزیسگاُ ّن 

ّا هال اػتثاضی ّستٌس ٍ ًِ سٌس هال یا زِیي ٍ تؼْس. اغلة فمْا ّن فی ظهاًٌاا ّاصا تاط ایاي      ضَاّسی اثثات وطزین وِ ایي پَل

ون هٌسَخ ضسُ ا هاال اػتثااضی هحساَب      ّای فلعی وِ ون ّای اهطٍظی ا حتی پَل  ّای واغصی ٍ پَل اًس وِ اسىٌاس ػمیسُ

 ضًَس.  هی

تَاًین ترَیین پاَل ػثااضت    تا تَخِ تِ هطالثی وِ ها تا ایٌدا زضتاضُ پَل گفتین، اگط ترَاّین یه تؼطیفی اظ پَل اضائِ زّین، هی

ض تریطز ٍ زاضای پطتَاًِ اس ؛ اػن اظ پطتَاًِ طال ٍ ًمطُ یا تَاًس ػَؼ واال یا ذسهات لطا اس  اظ هالی وِ زض ّط ضطایطی هی

تَاًین تطای پَل اضائِ وٌاین. الثتاِ زض هاَضز     آى ػَاهل هؼٌَی وِ اضاضُ ضس. ایي هحػّل تؼطیفی اس  وِ تؼس اظ ایي هثاحث هی

ّاا زض پاَل    ٍ آیا آى ٍیژگای  ّایی زاضز ذَزِ هال زض همسهِ زٍم هثسَطاً تحث ذَاّین وطز وِ اساساً هال نیس  ٍ نِ ٍیژگی

ایي تؼطیفی اس  وِ ها زض هَضز پاَل   ّای هال زض پَل ّن ّس . گصاضین وِ ٍیژگی هَخَز اس  یا ًِ؛ ها فؼالً تٌا ضا تط ایي هی

آیا ایي تؼطی   حال تَاًس ػَؼ واالّا یا ذسهات لطاض گیطز ٍ زاضای پطتَاًِ تاضس. تسس  آٍضزین: هالی وِ زض ّط ضطایطی هی

 تط ضهع اضظّا هٌطثك اس  یا ًِ؟ ایي سؤالی اس  وِ زض ایي هطحلِ تایس تِ آى پاسد زّین. 

 نْاضگاًِ زض هَضز ضهع اضظّاضٍیىطزّای 

 پیطیي تِ نْاض ضٍیىطز زض هَضز ضهع اضظّا اضاضُ وطزین:  اگط تِ ذاطط زاضتِ تاضیس زض خلسات

گَیٌس ضهع اضظ یه ًَػی اظ پَل اس . یؼٌی ایي تؼطیا  ضا   ضًَس؛ هی یه ضٍیىطز ایي اس  وِ ضهع اضظّا پَل هحسَب هی. 1

ضاًَس، ضهاع اضظ ّان     هیزاز ٍ ستس هحسَب   ّا ٍسیلِ هثازلِ ٍ هیاًدی گَیٌس ّواًطَض وِ پَل زاًٌس ٍ هی تط ضهع اضظ هٌطثك هی

ضَز، ضهع اضظ  تَاى تا آى هثازلِ غَضت زاز. ّواًطَض وِ پَل هؼیاض اضظش ٍ شذیطُ اضظش هحسَب هی ٍاسطِ هثازلِ اس  ٍ هی

ای هؼتمسًس وِ تؼطی  پَل تط ضهع اضظّا هٌطثك اس  ٍ ضهع اضظ یاه هػاسالی اظ پاَل     ّن ٍسیلِ سٌدص اضظش اس . لصا ػسُ

گَیٌس  تسا اظ زیس ایٌْا زاضتي پطتَاًِ ّن الظم ًیس ؛ ػوسُ آى زٍ ذػَغیتی اس  وِ اضاضُ ضس؛ هی نِ ضَز. الثتِ هحسَب هی

آى زٍ ذػَغی  زض ضهع اضظ ٍخَز زاضز، حاال پطتَاًِ زاضتِ تاضس یا ًساضتِ تاضس، اّویتی ًاساضز. تؼیای اظ وطاَضّا ضا ًاام     

 . ضٌاسٌس تطزین وِ ضهع اضظ ضا تِ ػٌَاى پَل تِ ضسوی  هی

ضٍیىطز زٍم وِ زض تؼیی اظ وطَضّا تِ ضسوی  ضٌاذتِ ضسُ، ایي اس  وِ ضهع اضظ یه واالس  ٍ هثل سایط واالّا هاَضز  . 2

ضًَس، ضهع اضظ ّن ّواًٌس یه وااال   گیطز. ّواًطَض وِ زض ایي اتاق، فطش ٍ غٌسلی ٍ الهپ هَضز هثازلِ ٍالغ هی هثازلِ لطاض هی

وٌٌس. ذاَز ّوایي واِ     تیٌیس زض ایي وطَضّا تط ذطیس ٍ فطٍش ضهع اضظ هالیات ٍضغ هی ا ضوا هیگیطز ٍ لص هَضز هثازلِ لطاض هی

 زّس وِ ایي یه واالس .  گیطًس، ایي ًطاى هی زٌّس یا اظ آى ػَاضؼ هی هالیات لطاض هی

ّاای هطاَْز ٍ    ییه زاضایی ٍ هال ًاهطَْز اس ؛ هاا زٍ زساتِ زاضایای زاضیان: زاضایا     ضٍیىطز سَم ایي اس  وِ ضهع اضظ . 3

یی غیطهٌمَل اس ؛ ایٌْا ّوِ اّای ًاهطَْز. هثالً ذاًِ یا هاضیي یه زاضایی ثات  اس ، یىی زاضایی هٌمَل ٍ زیرطی زاض زاضایی

ّای ًاهطَْز زاضین، هثل اٍضاق تْازاض، اٍضاق لطضِ، اٍضالی وِ ذَزش تِ حسة ظاّط نیعی  هطَْز ّستٌس. یه سطی زاضایی
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ضَز؛ هٌتْی زاضایی ًاهطَْز اس . زض تطذی اظ وطاَضّا ضهاع    ، اها تْا زاضز ٍ لصا زاضایی هحسَب هیًیس  ٍ یه ًَضتِ اس 

 ضٌاسٌس.  اضظّا ضا تِ ػٌَاى زاضایی ًاهطَْز هی

ضَز؛ یه هَضؼی اس  اظ سَی تطذی اظ وطَضّا  ضٍیىطز نْاضم ّن ٍخَز زاضز وِ الثتِ هستمالً یه ضٍیىطز هحسَب ًوی. 4

اًس وِ آیا ضهع اضظ پَل اس  یاا زاضایای ًاهطاَْز یاا      ، یؼٌی ٌَّظ نیعی ضا اػالم ًىطزُاس  ل  ٍ سىَتٍ آى ّن هَضغ تَ

 اًس.  واالس ؛ ایٌْا ّیچ وسام هؼلَم ًیس  ٍ هَضغ تَل  ضا اذتیاض وطزُ

 ًتیدِ

ًاِ؛ واالسا  یاا    ضاَز یاا    ّا تا تَخِ تِ تَضیحاتی وِ تا تِ حال زازین، آیا ٍالؼاً ضهع اضظ پَل هحسَب هی زض تیي ایي زیسگاُ

تسا زض ایطاى ّن ٌَّظ ضسواً لاًًَی وِ هَضغ حاووی  ضا زضتااضُ ضهاع اضظ اظ ایاي     زاضایی ًاهطَْز؟ غطف ًظط اظ لاًَى وِ نِ

ّای لثل  ًَیسی وِ اظ سَی تاًه هطوعی هٌتطط ضسُ ٍ هطتَط تِ سال تٌْا زض پیص تلىِ خْ  هؼلَم وطزُ تاضس، ٍخَز ًساضز؛

اس  وِ ایي نٌیي اس  ٍ هَضغ ضٍضٌی ٍخَز ًاساضز. غاطف ًظاط اظ هَضاغ      الیهاًس وِ ضهع اضظ  لسض ًَضتِ اس ، آًدا ّویي

تَاًین ضهاع اضظ   ّا ٍ وطَضّا زض هَضز ضهع اضظ، تا تَخِ تِ هطالثی وِ تا تِ حال زض هَضز پَل گفتین، آیا هی ّا ٍ زٍل  حاووی 

وٌس یا ًِ. ایٌىِ  شوط وطزین، تایس تثیٌین زض هَضز ضهع اضظ غسق هیّایی وِ تطای پَل  ضا یه پَل هحسَب وٌین یا ًِ؟ آى ٍیژگی

ضاَز  واِ    گَیین هال، اػن اس  ٍ ّن ضاهل پَل ٍ ّن ضاهل واال ٍ ّن ضاهل زاضایای ًاهطاَْز های    یه هالی اس  )ٍلتی هی

ِ نیعی پطتَاًِ ایاي پاَل   گیطز ٍ زاضای پطتَاًِ اس . ایي پطتَاًِ زاضتي یا ًساضتي ٍ ایٌىِ ن ػَؼ واال ٍ ذسهات لطاض هی

 ضَز ٍ نِ نیعی پطتَاًِ ًیس ، زض ایي اذتالف اس . آیا ضهع اضظ ایي ٍیژگی ضا زاضز؟  هحسَب هی

تِ هاال ٍ   ّایی ضاخغ گیطین؛ ها تؼطی  هال ٍ تحث هسلّن اس ؛ اغل ایٌىِ هال اس  ... ایي ضا هفطٍؽ ػٌِ هی هع اضظضهال تَزى 

تَاى ّط واال  ضَز یا ًِ؟ آیا تا ضهع اضظ هی گیطین هال اس ، اها آیا پَل هحسَب هی هی هالی  زاضین وِ تؼساً ذَاّین گف . فطؼ

تَاًس ػَؼ ّط واال یا ّط ذسهتی زض ّط ضطایطی لطاض تریطز یا ًِ؟ ایاي هسالّواً زض    یا ذسهتی ضا زضیاف  وطز؟ آیا ضهع اضظ هی

س ٍ زض هماتل یه واال یاا ذاسه  اگاط ترَاّیاس تزطزاظیاس،      ضهع اضظ ًیس ؛ ضوا ضهع اضظّا ضا زض ّویي هحیط ٍ زض تاظاض تثطی

وٌٌس. یؼٌی زض هحیط ػوَهی وسة ٍ واض ایي ضئ ٌَّظ تِ ػٌَاى ػَؼ ّط واال یاا ذاسه  ضاٌاذتِ ًطاسُ      ّا لثَل ًوی ذیلی

 الى ّویٌطَض اس . پصیطًس. ًِ تٌْا زض ایطاى تلىِ زض ذیلی اظ وطَضّا ا زاز ٍ ستس ًوی  اس . ایي ضا تِ ػٌَاى ٍاسطِ ٍ هیاًدی

هوىي اس  زض هَاضاغ یاا    ط نٌسّگیطز،  ًویضهع اضظ ػَؼ ّط واال یا ذسه  لطاض  وٌن وِ زض هحیط ػوَهی تاظ ّن تأویس هی

ّای ذاغی زض فیای ٍالؼی یا فیای هداظی، تتَاى ایي ضا ایي ٍسیلِ هثازلِ لطاض زاز. زض فیای هدااظی لطؼااً ّسا ؛     هىاى

وىي اس  تتَاًیس زض فیای هداظی یا حتی زض فیای ٍالؼی ضهع اضظّا ضا تِ وسی تزطزاظیس ٍ زض هماتل آى واال یا ّویي االى ه

تَاًین پَل ترَیین. ػطؼ وطزین وِ  ایٌىِ زض یه هٌطمِ ٍ فیای ذاغی ایي نٌیي تاضس، تِ ایي ًویذسهتی تِ ضوا اضائِ ضَز. 

ای تِ ػٌَاى ٍسیلِ هثازلِ ٍ ػَؼ واال ٍ ذسهات  ضطایطی ٍ زض ّط ًمطِ ذػَغی  پَل ایي اس  وِ یه هالی اس  وِ زض ّط

گَیین  وٌین ٍ ًوی ذَضز. ها ًفی هطلك ًوی ضَز ٍ ًسث  تِ آى پصیطش ٍخَز زاضز. ایي زض هَضز اضظ اضظّا تِ نطن ًوی ٍالغ هی

ضاَز؛ ًاِ، ػاطؼ     هثازلِ ضٌاذتِ ًویای ٍلَ زض فیای هداظی، ایي تِ ػٌَاى ٍسیلِ  زض ّیچ ضطایطی ٍ زض ّیچ هىاى ٍ هٌطمِ

ضَز، لطؼاً ایي ضا  وطزم زض تؼیی خاّا ایي ذػَغی  ٍخَز زاضز؛ اها ایٌىِ ترَاّین تِ ًحَ هطلك ترَیین ایي پَل هحسَب هی
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ٍ ضَز. ایٌىِ ترَاّین تراَیین هطلماا    ّا ٍ ایي واضوطزّا ٍ ٍظای  زض ضهع اضظ هطاّسُ ًوی تَاًین ترَیین. نَى ایي ٍیژگی ًوی

ّا تِ ذػَظ زض تطذی اظ  ضَز، ایي ّن غحیح ًیس ؛ نَى تاالذطُ زض ضطایطی ٍ زض تطذی هىاى ضأساً ّن پَل هحسَب ًوی

تَاًس ٍسیلِ هثازلِ ٍ هؼیاض اضظش لطاض تریطز. ٍلی ایٌىِ زض یه همطؼی ٍ  ّای هداظی ٍ زض فیای زیدیتال، هی ذطیس ٍ فطٍش

ّا ٍ ذػَغیات زیسُ ضَز، ایي وافی ًیس  تا آى ضا تِ ػٌَاى پاَل   اضظ ایي ٍیژگیّا زض ضهع  زض ضطایطی ٍ زض تؼیی هَلؼی 

ّای  هحسَب وٌین. تلِ، هوىي اس  زض آیٌسُ تِ یه سو  ٍ سَیی تطٍین وِ استفازُ اظ ضهع اضظ ضٍاج پیسا وٌس، یؼٌی زض هحیط

ایي پصیطش ػوَهی حاغل ضَز؛ اگط ایي اتفاق  هرتل  خغطافیایی ایي ضا تِ ػٌَاى ػَؼ زض تطاتط ّط واال یا ذسهتی تزصیطًس ٍ

تَاًاس   گَیین پَل ًیس ، هؼٌایص ایي ًیس  وِ الی االتس پَل ًثاضاس؛ های   تَاًس تثسیل تِ پَل ضَز. ایٌىِ االى هی افتاز، ایي هی

لاك آى ضا پاَل   تَاًین تِ ًحاَ هط  نیعی زض ضطایطی پَل تاضس ٍ زض ضطایطی ًثاضس؛ ضهع اضظ ّن ّویٌطَض اس ؛ فؼالً ٌَّظ ًوی

تَاًین تِ ًحَ هطلك ترَیین حتی زض فیای هداظی ّن پَل ًیس . تلِ، ایي همساض وِ لاتل اًىاض ًیسا ،   هحسَب وٌین ٍ ًِ هی

وٌس؛ االى زضغس ٍ آهاضی ًساضم وِ زض ول هثاازالت التػاازی ٍ تدااضی زض     وفای  ًویلىي ایي همساض تطای غسق ػٌَاى پَل 

وٌس؛ لثالً ضایس تِ  ضٍین یه همساضی تَسؼِ پیسا هی هطتَط تِ ضهع اضظّاس ، الثتِ االى ایٌطَض وِ خلَ هی ا، نِ سْویسطاسط زًی

ایي حس ٍ اًساظُ ًثَز، اها االى یه همساضی ٍسؼ  پیسا وطزُ اس . پس ایٌىِ ضهع اضظ ضا تِ ػٌَاى پَل تطٌاساین، ایاي وفایا     

رَیین وِ زض ّط ضطایطی ٍ زض ّط هحیطی ٍسیلِ هثازلِ لطاض تریاطز ٍ آى ضا تاِ   تَاًین پَل ت وٌس. پس ظهاًی تِ ضهع اضظ هی ًوی

ػٌَاى ػَؼ واال یا ذسه  تِ غَضت ّوراًی تزصیطًس ٍ فی الدولِ زاضای پطتَاًِ ّن تاضس. تؼیای ضهاع اضظّاا واِ اساسااً      

، ها ایي ضا فؼالً واض ًساضین؛ اها اخوااالً  ای هوىي اس  زاضتي پطتَاًِ ضا تطای غسق پَل الظم ًساًٌس ای ًساضًس؛ یه ػسُ پطتَاًِ

تَاًین ترَیین ضهع اضظ  ضٍظی هوىي اس  تِ ایي ًمطِ تطسین وِ زض یه خاهؼِ ٍ زض یه هحیطی ایي اتفاق تیفتس وِ آى هَلغ هی

 این.  ضَز؛ اها االى ٌَّظ تِ آى ًمطِ ًطسیسُ یه هػساق واهل اظ پَل هحسَب هی

 ًطثاق یا تطثیك تؼطی  پَل تط ضهع اضظ تَز. ایي هحػل همسهِ اٍل ٍ تطضسی ا

 جلسه آیندهبحث 

ّایی وِ هاال تایاس زاضاتِ     همسهِ زٍم زضتاضُ هال اس  وِ اساساً هال نیس  ٍ اذتالفاتی وِ زض هَضز هال ٍخَز زاضز، ٍیژگی

 تاضس. فطق هال ٍ هالی  نیس ، ایٌْا هطلثی اس  وِ زض ازاهِ شوط ذَاّین وطز. 
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